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Проучването „Достъп до здравеопазване в условията на 
COVID-19“ е реализирано от екип в състав: 
Александър Миланов, Анна Любенова, Гинка Илиева, 
Зорница Тоткова, доц. Иванка Желева, Катерина Хаджиева, 
Кристина Йорданова, д-р Стефан Стефанов, 
Цветелина Милославова.

 Кризата с COVID-19 предизвика поредица от 
противодействия в условията на променящи се 
обстоятелства. Ограничителните мерки срещу 
разпространението на вируса предизвикаха послед-
ствия в различни сфери от обществения живот. 
Възникнаха нови приоритети и предизвикателства 
в здравната система. Наред с повишеното нато-
варване, свързано с овладяване на COVID-кризата, 
здравната система трябваше да продължи да пре-
доставя грижи във всички други области на здра-
веопазването. Един от важните въпроси е доколко 
здравната система успява да  осигури необходима-
та грижа на всички пациенти при съблюдаване на 
противоепидемичните мерки. Доколко фокусът вър-
ху COVID-19 измести други здравни приоритети и как 
това се отрази на грижата за хората с хронични за-
болявания?  
 В търсене на отговори Национална пациент-
ска организация (НПО) инициира проучване посред-
ством своите структури сред пациентите с хро-
нични заболявания и други заинтересовани страни 
в няколко области в страната. Проучването е част 
от изпълнението на проект „Пациентският отговор 
срещу COVID-19“ с финансовата подкрепа на Ислан-
дия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия 
механизъм на ЕИП. В настоящия доклад са представе-
ни резултатите от него.   

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни 
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от Национална пациентска организация и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България.

ВЪВЕДЕНИЕ
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 В месеците на втората и третата вълна на 
COVID-19 в България бяхме свидетели на множество 
медийни материали, свидетелстващи за затруд-
нен достъп до здравните заведения заради панде-
мията – в това число препълнени болници, недос-
тъпни лични лекари, спрени планови операции и др. 
Системата отговори с разкриване на повече COVID 
отделения, за сметка обаче на други заболявания, 
които останаха на заден план. 
 През м. март 2021 по инициатива на Нацио-
налната пациентска организация беше проведено 
национално представително социологическо из-
следване сред 1004 пълнолетни граждани относно 
прекия им опит с достъпа до здравната система в 
условията на COVID-19. Малко над половината запи-
тани българи (53%) са декларирали, че не са имали 
нужда от здравна грижа в условията на пандемия-
та, като този процент е най-висок сред по-младите 
и намалява с възрастта. 13% са срещнали проблем 
при посещение при личен лекар по време на панде-
мията, а 11% - при посещение на лекар-специалист. 
Като се има предвид, че 1% от извадката отговаря 
на 55 хил. души, то може да се направи извод, че про-
блеми с посещението на лекар са имали приблизи-
телно 660 хил. българи. 7% са срещнали проблем при 
постъпване в болница, а за 6% е било трудно да про-
дължат лечението на своето хронично заболяване. 
Най-висок дял на имащи проблем да лекуват свое 
хронично заболяване имат възрастните българи 
над 70 г. – 19%. Всеки четвърти (26%) споделя, че не е 
имал проблем с продължение на лечението си.
 На фона на относително невисоките про-
центи на хората, заявили проблеми с достъпа до 
здравеопазване, впечатление прави високият дял 
на тези, които са казали, че са имали притеснения 
да посещават болнични заведения заради пандеми-
ята – 35%. Тези данни поставят въпроси относно 
публичната информация за COVID-19 и начина, по кой-

КОНТЕКСТ то свързаните с инфекцията обстоятелства се комуникират с 
обществото.  
 На въпроса „Сблъсквали ли сте се с някакви други пробле-
ми при нужда от медицинска помощ заради въведените мерки за 
справяне с пандемията от COVID-19 и какви?“ са посочени дълго-
то чакане на опашки, затруднен достъп до болници и специали-
сти, които са спрели да работят, заради епидемиологичната 
обстановка. Хаос сред лекарите, липса на лекарства в аптеките 
и многото чакане при личния лекар също са сред проблемите, с 
които са се сблъсквали българите по време на пандемията. Сред 
изброените са посочени бавна реакция от страна на спешна по-
мощ и липса на ваксини срещу COVID-19.
 Друг важен проблем, който беше дискутиран в хода на 
пандемията, е достъпът до лечение на COVID-19 за здравнонео-
сигурените лица. Запитване на НПО до Министерство на 
здравеопазването и Националната здравно-осигурителна 
каса показа, че за периода от 19.03.2020 г. до 14.03.2021 г. на 
територията на цялата страна само 160 здравнонеосигурени 
лица са получили болнично лечение за COVID-19,  заплатено със 
средства от държавния бюджет (на основание Чл.82, ал.1, т.1а 
от ЗЗ или на друго основание). Тези данни дават основание да 
се смята, че финансовият фактор вероятно е представлявал 
препятствие за достъпа до здравна грижа за значителна част 
от българското население, дори в условията на пандемия. 
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 Проучването „Достъп до здравеопазване в 
условията на COVID-19” има следните цели:

• Да събере гледните точки на различни заинте-
ресовани страни, с акцент върху хората с хро-
нични заболявания, по отношение на достъпа до 
извънболнична и болнична помощ в условията на 
пандемия;

• Да открои основни предизвикателства и при-
чините за тях по отношение на достъпа до из-
вънболнична и болнична помощ в условията на 
пандемия с акцент върху хората с хронични за-
болявания;

• Да събере данни за основните трудности по 
отношение на наблюдението и лечението на 
състояния, свързани с COVID инфекция, през по-
гледа на различни заинтересовани страни;

• Да  изведе препоръки.

 Проучването е проведено в периода 
01.03.2021 – 26.03.2021 г. За целта беше използван 
въпросник със затворени и отворени въпроси, със-
тавен специално за проучването. Въпросите се от-
насят за периода от 13.03.2020 г. до 28.02.2021 г. При 
изработването на въпросника бяха взети предвид 
препоръките за универсален достъп до здравео-
пазване на Европейския пациентски форум1, както 
и методологията на европейското проучване A 
Conceptual Framework of Mapping Access to Health Care 
across EU Countries: The Patient Access Initiative.2

 Проучването беше проведено в седем об-
ласти в страната: Разград, Видин, Шумен, Враца, 
Благоевград, Хасково и Сливен. Събрани бяха общо 
151 въпросника, като преобладават респонденти 

 Въпросникът беше приложен от местен сътрудник-из-
следовател във всяка област под формата на интервю, прове-
дено лице-в-лице или посредством дистанционни методи (теле-
фон или онлайн канали). Попълнените въпросници бяха въведени в 
Гугъл формуляр и обработени с Excel.

ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Населено място Брой респонденти

Велики Преслав 2

Видин 21

Враца 19

Гоце Делчев 30

Каспичан 2

Нови пазар 1

Разград 21

Сливен 19

Търговище 1

Хасково 17

Шумен 18

Общо 151

Табл. 1
Разпределение на респондентите по населени места

1 TAKING ACTION: A ROADMAP TO ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE FOR 
ALL BY 2030 (https://www.eu-patient.eu/news/latest-epf-news/2017/taking-action-
a-roadmap-to-achieving-universal-health-coverage-for-all-by-2030/) 

2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27237814/ 

3
от самите областни градове, но не липсват такива и от по-мал-
ки населени места.
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 В проучването са участвали само лица, на-
вършили 18 г. Жените преобладават, а по отноше-
ние на възрастовите групи превес имат хората 
над 36 г.:

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

35%
65%

Фиг. 1
Разпределение на респондентите по пол

Фиг. 2
Разпределение на респондентите по възрастови групи

Фиг. 3 
Вид на участниците/респондентите (абсолютен брой)

ПОЛ

ВЪЗРАСТ

ВИД РЕСПОДЕНТ

Жени

Мъже

Лекар

Пациент/родител на дете с хронично заболяване

Представител на гражданска организация

Представител на общинската администрация

Представител на пациентска организация

Представител на РЗИ

Работодател

18-25
26-35

36-45

46-55

56-65

Над 65

 С цел да обхване различни гледни точки към изследваната 
проблематика, проучването беше насочено към няколко групи 
участници с предварително зададени квоти: 

• Пациенти с хронични заболявания или родители на деца с 
хронични заболявания. 

• Представители на пациентски организации;
• Представители на граждански организации;
• Представители на общинската администрация (в 

областта на здравеопазването/социалните услуги);
• Представители на РЗИ;
• Лекари – общопрактикуващи и други;
• Работодатели.

Разпределението на обхванатите участници по групи е следното:

7

7

11

13

84

13

16

4
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 Групата на пациентите с хронични заболявания преобла-
дава съществено над останалите, тъй като представлява ак-
цент на проучването. За целите на това проучване хронично за-
боляване се определя като нарушение или състояние, което има 
една или повече от следните характеристики: продължително 
е, води до инвалидност, предизвикано е от необратими патоло-
гични промени, изисква специализирана рехабилитация или спо-
ред всички очаквания ще изисква дълъг период на наблюдение или 
грижи. При подбора на респондентите беше важно пациентът 
с хронично заболяване да определя, че се е нуждаел от наблюде-
ние и/или лечение през последната една година. По отношение 
на видовете хронични заболявания на респондентите е покрит 
широк спектър с голям дял сърдечносъдови, онкологични и едно-
кринологични заболявания:

ВИД НА ХРОНИЧНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ

Фиг. 4
Разпределение на видовете хронични заболявания на респондентите 

Ортопедично 5%

Алергично 5%

Сърдечносъдово 27%

Онкологично 13%

Респираторно 6%

Ендокринологично 15%

Автоимунно 6%

Гастроентерологично 6%

Офталмологично 4%

Хематологично 2%

Неврологично 9%

Рядко

5.1 Достъп на пациентите до здравната 
система в условията на COVID-19

РЕЗУЛТАТИ

5
 Първият раздел на въпросника изследва дос-
тъпа на пациентите до здравната система в усло-
вията на COVID-19. Над 60% от всички анкетирани 
смятат, че като цяло този достъп се е влошил в си-
туацията на пандемия, като не се отбелязват съ-
ществени различия според вида на респондентите:

Смятате ли, че в условията на COVID-19 достъпът 
до здравна помощ за пациентите във вашето насе-
лено място като цяло се промени? 
(абсолютен брой, N=151)

Да,
влоши се

95

3
32

21

Да,
подобри се

Не Не мога да 
преценя

Фиг. 5

 С цел да конкретизира, проучването изследва достъпа на 
пациентите до общопрактикуващ лекар (ОПЛ), до лекари-спе-
циалисти, до диагностични изследвания, до лекарства/медицин-
ски изделия, до прием в болнциа и до спешна помощ. Резултати-
те категорично определят достъпа до прием в болница като 
най-затруднен (от три четвърти от интервюираните), а дос-
тъпът до лекарства и медицински изделия като най-малко засег-
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Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до лекари-специалисти е:   (абсолютен брой, N=151) 

Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до диагностични изследвания е:  (абсолютен брой, N=151) 

Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до лекарства/медицински изделия е: (абсолютен брой, N=151) 

78

78

3

2

61

56

9

15

Затруднен

Затруднен

Улеснен

Улеснен

Без промяна

Без промяна

Не мога да 
преценя

Не мога да 
преценя

Фиг. 6

Фиг. 7

73

36

2

5

58

103

18

7

Затруднен

Затруднен

Улеснен

Улеснен

Без промяна

Без промяна

Не мога да 
преценя

Не мога да 
преценя

Фиг. 8

Фиг. 9

нат в условията на COVID-19. Като най-затруднен след приема в 
болница, интервюираните са определили достъпа до спешна по-
мощ.  

Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до ОПЛ е:  (абсолютен брой, N=151) 
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Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до прием в болница е:  (абсолютен брой, N=151) 

Според Вас, в какво се изразява затрудненият достъп до прием 
в болница в условията на COVID-19?   (въпрос с възможност за 
повече от един отговор, абсолютен брой, N=115)

Според Вас, в какво се изразява затрудненият достъп до 
спешна помощ в условията на COVID-19?  (въпрос с възможност за 
повече от един отговор, абсолютен брой, N=89)

Според Вас, в условията на COVID-19 достъпът на пациентите 
до спешна помощ е:   (абсолютен брой, N=151) 

115

89

0

1

9

23

27

38

Затруднен
Пациентите не желаят хоспитализация 

поради страх от заразяване

Спиране на плановия прием

Липса на места в болничните заведения

Трудности при получаване на направление 
за хоспитализация

Пациентите не желаят да ползват спешна 
помощ поради страх от заразяване

Неподготвеност на спешните екипи

Закъснения на линейките

Отказ за изпращане на линейка

Общ брой отговорили

Общ брой отговорили

Избрали този отговор

Избрали този отговор

Затруднен

Улеснен

Улеснен

Без промяна

Без промяна

Не мога да 
преценя

Не мога да 
преценя

Фиг. 10

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 11

 По отношение на затруднения достъп до общопракти-
куващи лекари и лекари-специалисти, участниците посочват на 
първо място, че той се изразява в пренатовареност на лекари-
те (65% са посочили този отговор за ОПЛ и 74% за лекарите-спе-
циалисти). Половината от тези, които считат достъпа до лека-
ри-специалисти за затруднен, виждат причината и в трудното 
получаване на направление на такъв лекар. Значителна част от 
респондентите отчитат и страха от инфектиране у пациен-
тите като причина за затруднен достъп до лекар (59% са посо-
чили този отговор за ОПЛ и 43% за лекари-специалисти). 

 По отношение на достъпа до прием в болница, водеща 
причина за него е липсата на места в болничните заведения, 
следвана от спиранията на плановия прием и отново – страх от 
заразяване у пациентите. Сред основните фактори за затруд-
нения достъп до спешна помощ са закъснения на линейките и не-
подготвеност на спешните екипи.

115

89

89

89

89

54

31

65

43

100

48

19

35

115

115

115
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5.2 Грижа за хората с хронични заболявания в 
условията на COVID-19

 Подобно на цялостния достъп до здравна грижа в усло-
вията на COVID-19, грижата за хората с хронични заболявания 
също е оценена като влошена от мнозинството участници. 
Това е мнението на 57% от цялата група, на 63% от самите хора 
с хронични заболявания или родители на деца с такива и на 84% 
от представителите на пациентски организации. Интересно, 
че позицията на лекарите е по-различна – по-малко от полови-
ната от тях (7 от 16) смятат, че грижата за хората с хронични 
заболявания се е влошила, а според 9 от 16 тя не се е променила. 
 Достъпът до лекарско наблюдение и хоспитализация са 
водещите аспекти, които се оценяват като влошени по отно-
шение на грижата за хората с хронични заболявания, както от 
цялата група, така и от хората с хронични заболявания.

 Пациентите с хронични заболявания/родителите на 
деца с хронични заболявания виждат като главна причина за 
влошената грижа фокуса, който здравната система постави 
върху COVID-19 за сметка на другите заболявания, в това число и 
чрез разкриването на COVID отделения за сметка на други.

Цялата група: Според Вас, кой аспект на грижата за хората с 
хронични заболявания се влоши? (въпрос с възможност за повече 
от един отговор, абсолютен брой, N=87)

Само хората с хронични заболявания: Според Вас, кой аспект на 
грижата за хората с хронични заболявания се влоши?  (въпрос с 
възможност за повече от един отговор, абсолютен брой, N=53)

Достъпът до социална подкрепа 
(социална система, връзки с организации, 

психологическа подкрепа)

Достъпът до хоспитализация

Достъпът до лекарства 
и медицински изделия

Достъпът до лекарско наблюдение

Достъпът до диагностични изследвания

Общ брой отговорили Избрали този отговор

Фиг. 14

87

87

87

87

87

69

15

34

73

47

Достъпът до социална подкрепа 
(социална система, връзки с организации, 

психологическа подкрепа)

Достъпът до хоспитализация

Достъпът до лекарства и медицински 
изделия

Достъпът до лекарско наблюдение

Достъпът до диагностични изследвания

Общ брой отговорили Избрали този отговор

Фиг. 15

53

53

53

53

53

43

12

24

43

34
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Само хората с хронични заболявания: Според Вас, какви 
са причините за влошената грижа за хората с хронични 
заболявания?   (въпрос с възможност за повече от един отговор, 
абсолютен брой, N=53)

Според Вас, настъпиха ли някои от следните промени в 
грижата за хората с хронични заболявания в условията на 
COVID-19?  (въпрос с възможност за повече от един отговор, 
абсолютен брой, N=151)

Пациентите отбягват досег със здравната 
система поради страх от заразяване

Спиране на плановия прием в болниците

Преструктуриране на болничните заведения 
(разкриване на COVID отделения за сметка на 

други отделения)

Пренатовареност на здравните специалисти

Здравната система се фокусира 
изключително върху COVID-19 за сметка на 

другите заболявания

Не мога да преценя

Затруднения на работното място или на 
пазара на труда

Затруднени социални и общностни дейности/
липса на социални и общностни дейности за 

хората с хронични заболявания

Затруднено лечение/липса на лечение на 
хроничните заболявания

Затруднено наблюдение/липса на наблюдение 
на хроничните заболявания

Късно диагностициране/не диагностициране 
на хроничните заболявания

Общ брой отговорили

Общ брой отговорили

Избрали този отговор

Избрали този отговор

Фиг. 16

Фиг. 17

31

39

151

151

151

151

151

151

18

43

72

78

99

62

53

53
19

53

53

53

36

50

 Заслужава да се отбележи, че въпреки преобладаващото 
мнение, има двама респонденти, които смятат, че грижата за 
хората с хронични заболявания се е подобрила в хода на панде-
мията – и двамата са от групата на пациентите с хронични за-
болявания. Помолени да конкретизират своите впечатления, те 
отбелязват следното:
 „Лекарите проявиха голямо внимание и бърза, навременна 
реакция по отношение на моето здравословно състояние.“
 „Личните лекари и специалистите обръщат повече вни-
мание при консултация на хора с хронични заболявания.“
 По отношение на конкретните настъпили промени в гри-
жата за хората с хронични заболявания преобладава мнението 
за затруднено лекарско наблюдение, следвано от затруднено ле-
чение и социални и общностни дейности. 41% смятат, че е настъ-
пило късно диагностициране на хроничните заболявания, а 28% 
- че има затруднения на работното място и пазара на труда. 



20 21

5.3 Наблюдение и лечение на състояния, 
свързани с COVID инфекция

 Към момента на провеждане на проучването 36% (55 чо-
века) от участниците са заявили, че те или член на тяхното 
семейство са боледували от COVID инфекция. Техният опит със 
здравната система във връзка с това състояние беше изслед-
ван в няколко аспекта: диагностика на състоянието, медицин-
ска грижа, в т.ч. спешна помощ и хоспитализация, източници на 
подкрепа и финансово натоварване.
 Интерес предизвиква фактът, че 15 от 55-имата пребо-
ледували COVID инфекция, не са се изследвали за COVID. Като ос-
новни причини посочват нежеланието да бъдат поставени под 
карантина, възможни проблеми на работното място и пренато-
вареност на лабораториите. 
 Мнозинството от преболедувалите инфекцията оценя-
ват положително помощта, която са получили от здравната 
система. 83% от тези, които са имали нужда от медицинска гри-
жа от личния лекар, са я получили. Малко по-малко са получили гри-
жа от лекар-специалист (78%). Въпреки заявения на друго място 
във въпросника затруднен достъп до хоспитализация, 90% от 
тези, които са се нуждаели от такава във връзка с COVID-19, са 
я получили. Вероятното обяснение е, че проблемният достъп до 
хоспитализация се отнася до други състояния, а не до инфекци-
ята с COVID-19. Най-проблемно е оценено получаването на спеш-
на помощ, която е била недостъпна за 36% от тези, които са се 
нуждаели от нея, като тук следва да се отчита сравнително ни-
ският брой на хора, които са се нуждаели (11).    

 Участниците бяха помолени да ранжират източници-
те на подкрепа по време на своето (или това на член на семей-
ството) боледуване от COVID-19. Впечатление прави, че въпреки 
високият процент участници, които заявяват, че са получили 
адекватна и навременна лекарска грижа, на първо място сред из-
точниците на подкрепа са близки и познати лекари, а не медицин-
ската грижа, осигурена от здравната система по общия ред. Ве-
роятно в по-малките населени места личните лекари са също и 
познати на семейството, но все пак тази констатация поставя 
въпроси относно способността на здравната система да оси-
гури нужната подкрепа, без да е необходимо лични контакти да 
подпомагат този процес. Заслужава да се отбележи също така, 
че съветите от близки и познати имат по-голяма стойност от 
информацията, осигурена чрез официални канали – медии, интер-
нет платформи, специално разкрити телефонни линии. 

При боледуването от COVID ин-
фекция, Вие или член на Вашето 
семейство получихте ли:  

Да (% от 
ималите 
нужда)

Не, въпреки че беше 
необходимо (% от 
ималите нужда)

Адекватна и навременна диагно-
стика на състоянието (N=48)

92 8

Адекватна и навременна 
медицинска грижа от личен 
лекар (N=46)

83 17

Адекватна и навременна грижа 
от лекар-специалист (N=36)

78 22

При боледуването Ви/на член на Вашето семей-
ство от COVID инфекция на какво разчитахте 
Вие/членът на Вашето семейство? 

Ранг от 1 към 5 
(1 – най-голяма 

стойност; 
5 – най-малка 

стойност)

Медицинска грижа, осигурена чрез лични 
контакти (близки и познати лекари)

1 

Медицинска грижа, осигурена от здравната 
система

2 

Съвети от близки, познати, роднини и др. 3

Информация от интернет/медиите/ 
публикации и др.

4

Специално разкрити за целта телефонни линии 
и/или дигитални платформи 

5

Адекватна и навременна спешна 
помощ (N=11)

64 36

Адекватна и навременна 
хоспитализация (N=20)

90 10

Адекватно и навременно 
снабдяване с лекарства (N=51)

94 6

Табл. 2
Разпределение на отговорите на въпрос:

Табл. 3
Разпределение на отговорите на въпрос (N=55):



22 23

 Последният въпрос, касаещ опита на участниците с пре-
боледуването на COVID инфекция, се отнася до финансовото на-
товарване, което боледуването може да е предизвикало за тях. 
Притеснително е, че само една трета от участниците не споде-
лят да са изпитали финансово натоварване. Останалите 69% са 
изпитали такова, като за една четвърт то е било значително.   

При ползването на медицинска грижа във връзка с боледуване-
то Ви/на член на Вашето семейство от COVID, Вие/членът на 
Вашето семейство изпитахте ли финансово натоварване? 
(N=52)

31%
25%

44%

Да, значително

Да, но не беше значително

Не

Фиг. 18

5.4. Позиции на различните групи респонденти

 В частта с отворени въпроси, участниците в проучване-
то бяхо помолени да определят своите най-големи тудности и 
своите препоръки, свързани с достъпа до здравеопазване в усло-
вията на COVID-19.

 Пациенти с хронични заболявания/родители на деца с 
хронични заболявания

 Голяма част от пациентите и родителите на деца с хро-
нични заболявания споделят за трудности, свързани с прена-
товареност на здравната система, труден или отказван кон-
такт с личните лекари, невъзможност да получат направление 

за специалист. 
 „Личните лекари да не ни връщат и да не отказват да ни 
прегледат, както и направления. Оправдават се, че направления-
та са само за болните от Ковид.“
 „Пренатоварени са всички медици, отлагат прегледи или 
въобще не желаят на преглеждат.“
 Мнозина от тях смятат, че здравните грижи са фокуси-
рани твърде много върху COVID за сметка на други заболявания, 
включително и проследяването на хроничните такива. Споделе-
ни са примери на невъзможност за постъпване в болница пора-
ди спиране на плановия прием, контакт с личните лекари само по 
телефона, затруднен достъп до лекарства заради липсата им в 
аптечната мрежа или опашки в аптеките. Много голяма част от 
респондентите са посочили също страха от заразяване като 
основна пречка за достъп до здравната система – в това число 
и наблюдения за неспазване на противоепидемичните мерки (на-
пример носенето на маски) и струпвания пред кабинетите. Спо-
делени са и мнения за усещане за хаос и липса на координация, чес-
та промяна на противоепидемичните мерки, които не винаги са 
адекватни. 
 „Заради КОВИД 19 достъпът ми до здравната система беше 
затруднен и хроничното ми заболяване не е наблюдавано от спе-
циалист достатъчно добре, и поради страх от заразяване.“
 Една от най-честите препоръки, отправена от хората с 
хронични заболявания, е определянето на графици – места, часо-
ве, „коридори“ и др. - в които хората с хронични заболявания да 
имат безпрепятствен достъп до личните лекари, лекарите-спе-
циалисти и местата за диагностика, без да се налага да бъдат 
в контакт с другите пациенти. Също така респонденти препо-
ръчват да има повече внимание и напътствия за хората с хро-
нични заболявания, които да им помогнат да се справят в ситуа-
цията на пандемия, а не само изписване на лекарства. 
 „Трябва да има приоритетно ниво на обслужване при лич-
ните лекари, с предимство да се ползват лицата с хронични за-
болявания и самите лекари да изискват проследяване на състоя-
нието на хората с хронични заболявания.“
 „Ясни линии за действие при КОВИД заразени, така че хро-
нично болните също да могат да получават медицинска грижа.“
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  Представители на пациентски и граждански 
организации

  Представители на общинската администрация и РЗИ

  Работодатели

  Лекари

 Представителите на пациентски организации недвус-
мислено определят като най-голяма трудност невъзможност-
та за провеждане на мероприятия и активен контакт с хората, 
които представляват. Също така са изказани мнения, че публич-
ната информация по-скоро насажда паника у хората, вместо да 
информира качествено за начините на предпазване. Подобно на 
пациентските организации, гражданските организации, рабо-
тещи в други сфери, отчитат като най-голяма трудност огра-
ниченията в пряката работа с хората, на които служат. Те са 
притеснени от намалените възможности да предоставят ус-
луги (като например безплатни профилактични прегледи) или че 
няма как да бъдат полезни на хората под карантина.
 „Карантинираните хора нямат достъп до услуги, не мо-
гат да пазаруват. Няма екипи, които да обслужват такива хора.“
 Също както и пациентите с хронични заболявания, те 
препоръчват създаване на „свободни коридори“ за пациенти с 
хронични заболявания, така че грижите и наблюдението на тях-
ното състояние да не спира и да е максимално безопасно.  Пред-
ставителите на граждански организации намират за важно да 
се осигури финансиране, така че тестовете при съмнение за 
COVID да са винаги безплатни, както и да се осиури лечение за 
здравнонеосигурените. 
 „България не е само София, Варна и Пловдив ... Искаме вни-
мание и в малките населени места. Ние в малките населени мес-
та имаме нужда от ваксини, кадри и финанси.“
 „Да спре тази преекспонираност и противоречивите 
мнения, както и политизирането на проблема с Ковид, както и 
всяването на силна паника и страх у хората.“

 Притесненията, свързани с работата на общинската 
администрация в условията на пандемия, касаят осигуряването 
на безопасна среда при контакта с много хора. Отделни пред-
ставители съобщават, че не са им били подсигурени лични пред-
пазни средства или организацията на работа в общинските 
структури не осигурява необходимата безопасност за гражда-
ните и за работещите. В тази посока са отправени и препоръки 

 Веобщата трудност на работодателите е свързана със 
затворени бизнеси поради противоепидемичите мерки – както 
техните собствени, така и тези на клиентите им, което има 
пряко икономическо отражение върху тяхната работа. Заболя-
ванията на персонала също са предизвикали проблеми. 

 Очаквано, лекарите споделят множество трудности в 
своята работа по време на пандемията – пренатовареност, 
липса на предпазни средства, трудна комуникация с пациентите 
поради страх от заразяване. Най-силно се откроява посланието 
за наличие на неяснота, липса на алгоритъм и точни указания 
и правила, по които да работи системата, както за лекарите, 
така и за пациентите.  Препоръките са насочени към подобря-
ване на реда и структурата – например чрез по-добри връзки 
между спешните звена и COVID отделенията, отделяне на вак-
синирането, по-добър достъп до направления за специалисти и 
изследвания. Дадени са препоръки и за по-добра физическа и пси-
хологическа защита на медицинския персонал.
 „Трябва да се въведе ясен алгоритъм, по който да се пре-
глеждат пациентите, как да се насочват към спешна помощ и за 
хоспитализация, а също и за ваксинирането.“ 
 „Да се повиши информираността на хората за вируса, 
което ще доведе до трезво приемане на ситуацията и вземане 
на адекватни решения.“

за осигуряване на по-голям ред при обслужване на гражданите, 
напр. записване на часове. В своите препоръки представители-
те на РЗИ призовават за по-ясно стуктуриране на мерките и 
поставяне на приоритети, а общинските представители зася-
гат работата на личните лекари, като отбелязват, че е нужна 
по-голяма ангажираност и приоритетни прегледи за хора с хро-
нични заболявания. 
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5.5 Използване на дигитални средства 
за достъп до здравеопазване

 Проучването включи въпрос относно използването на 
дигитални средства за достъп до здравеопазване (онлайн ме-
тоди, платформи, чатове и др.), който беше зададен на всички 
групи респонденти. Общият резултат от него е, че използване-
то на подобни средства е изключитено слабо и непознато. Голя-
мата част от хората с хронични заболявания съобщават, че не 
са използвали такива средства, като това важи и за останали-
те групи респонденти, с колебливо изключение за пациентските 
и гражданските организации, при които отделни представите-
ли съобщават, че са опитали подобна практика в работата си. 
 Прави впечатление също силната поляризация на мнени-
ята – доста от участниците са се изказали категорично про-
тив дигиталните средства за комуникация в здравеопазването, 
като поясняват, че им нямат доверие и че те не могат да заме-
нят истинската медицина. Приблизително същият брой респон-
денти от всички групи са се изказали положително, наблягайки, 
че дигитализацията е бъдещето и че възможно най-скоро тези 
средства трябва да се разработят и развият.  

1. Достъпът до здравеопазване в условията на 
COVID-19 като цяло се оценява като влошен, при 
това за почти всички изследвани негови аспекти, с 
изключение на достъпа до лекарства и медицински 
изделия. 

2. Практиката личните лекари да консултират по 
телефона е оценена като неадекватна. 

3. Като основен фактор за влошения достъп се отчи-
та пренатовареността на системата. Значител-
на роля има обаче и страхът от заразяване, който 
възпира пациентите да търсят здравна помощ. 

4. Грижата за хората с хронични заболявания също се 
отчита като влошена – на тази позиция са 63% от 
самите пациенти с хронични заболявания.

5. Най-засегнатите аспекти на грижата за хората с 
хронични заболявания са лекарското наблюдение, 
хоспитализацията и достъпът до диагностични 
изследвания.

6. Пациентите с хронични заболявания отчитат, че 
здравната система се е фокусирала изключително 
върху COVID-19 за сметка на другите заболявания.

7. Медицинската помощ, получена при състояния, пре-
дизвикани от COVID инфекция, като цяло се оценява 
като адекватна и навременна. В този процес обаче 
водеща роля имат личните контакти с медици. 

8. Доверието към публичните канали за информация 
при боледуване от COVID-19 (медии, интернет плат-
форми) е ниско. В по-голяма степен се разчита на со-
циалния кръг.

9. Значителна част (две трети) от хората, преболе-
дували COVID-19, са изпитали финансово натовар-
ване във връка със своето боледуване.  

10. Използването на дигитални средства за подобря-
ване на достъпа до здравеопазване е непопулярно и 
твърде непознато.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

6  Следните изводи могат да бъдат изведени от 
резултатите на това проучване:
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 Прави впечатление значимата разлика в оценките за ра-
ботата на здравната система, получени в националното пред-
ставително изследване и в проучването сред хората с хронични 
заболявания. Последните оценяват достъпа до здравеопазване 
в условията на COVID-19 като много по-затруднен, в сравнение с 
общата популация. Може да се заключи, че хората с хронични за-
болявания са били засегнати от затруднения в много по-голяма 
степен в сравнение с цялото население. Това, по което двете из-
следвания си приличат, е високият процент на хора, заявили, че 
страхът от заразяване е сериозен фактор за отказ от здравна 
помощ. Това обуславя необходимостта от преосмисляне на ко-
муникацията и от реализирането на кампании, които да призо-
вават търсенето на навременна медицинска помощ да не спира, 
въпреки пандемията.   

В обобщение могат да се формулират следните препоръки:

1. Необходимо е да се гарантира достъпът до личните лекари 
- както при състояния, свързани с COVID-19, така и при други 
заболявания, в това число хроничните. Физическият преглед 
от личен лекар трябва да бъде достъпен и гарантиран, без 
да бъде заменян от телефонна консултация, която може да 
бъде само допълваща към основната грижа. 

2. За да не се нарушава достъпът на пациентите до здравео-
пазване в условията на пандемия, е необходимо да се въве-
дат още по-ясни и структурирани правила за фукциониране-
то на здравната система – отделни „коридори“ за прием на 
пациенти с COVID и такива с други заболявания, отделни дни 
или часове за гарантирано наблюдение на пациентите с хро-
нични заболявания, записване на часове, ясни графици и други, 
които да намалят усещането за хаотичност, за пренато-
равеност и препълнени коридори. Това ще намали и страха 
от посещаване на здравни заведения. Координацията между 
различните звена в здравеопазването също трябва да се по-
добри.

3. Необходимо е да се прецизират публичните послания по от-
ношение на COVID-19, така че да се даде приоритет на ясна, 
полезна и надеждна информация за инфекцията за сметка на 
послания, които всяват страх и паника. Отчетливо трябва 
да се комуникира необходимостта хората да не спират да 
търсят медицинска помощ, когато е нужно, да не се лишават 

от диагностика и проследяване на състоянието си. 
4. Достъпът до публично здравеопазване при COVID инфекция тряб-

ва да е гарантиран без финансови бариери. Да има възможности 
за безплатно тестване, така че хората да не се отказват от 
адекватна диагностика, а лечението да не води до финансови 
трудности. 

5. Функционирането на публичните институции е нужно да се обез-
печи с предпазни средства и ясна структура, която да осигурява 
спокойствие и безопасност както за гражданите, така и за ра-
ботещите в институциите.

6. Въвеждането на дигитални алтернативи в здравеопазването 
трябва да се комуникира активно, като се показват ползите от 
тях, за да се повиши шансът за тяхното използване и да се пре-
одолее недоверието. В този процес трябва да бъде изяснено, че 
дигитализацията ще подпомогне, а няма да замени контакта с 
лекаря.
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